




Kertomus

Sumen Poljtekuisen Opiston toiminnasta
lukuvuonna 1905—1906.

Se reaktionäärinen suunta, joka maassamme 
viime vuosina on vallinnut ja jonka vaikutus on 
ulottunut yleisen elämän kaikille aloille, ei ole voi
nut jättää Polyteknillistä Opistoakaan koskematta. 
Vaikka itse Opisto tosin onkin säästynyt pahem
milta iskuilta, niin on kuitenkin varsin monen oppi
laan opinnoissa syntynyt tuntuvia häiriöitä jotapaitsi 
yleinen epävarmuus siitä mitä lähinkin tulevaisuus 
kulloinkin voi tuottaa, hyvin lamauttavasti on vai
kuttanut sekä opettajiin että oppilaisiin ja siten 
koko Opiston toimintaan. Mutta se valtava vapau
den liike, joka viime vuoden lopulla puhkesi esille 
sekä Venäjällä että meillä, aikaansai yhdellä iskulla 
niin perinpohjaisen suunnanmuutoksen, että sitä 
vuosi sitten tuskin olisi voinut mielessään kuvi
tellakaan. Niin on Poly teknillinen Opistokin taasen 
uusissa oloissa voinut käydä toimimaan tuorein voi
min tulevaisuuteen luottaen, ja toivoo se jälleen yhä 
kasvavalla menestyksellä voivansa suorittaa tehtä
vänsä isänmaan hyväksi.
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On syytä tässä tilaisuudessa lyhyesti mieliin 
johtaa Opiston suhdetta Marraskuun muistorikkai
den päivien isänmaalliseen liikkeeseen. Lokakuun 
31:sen päivän iltana kutsuttiin opiston kaikki vaki
naiset, apulais- ja ylimääräiset opettajat yleiseen 
kokoukseen keskustelemaan siitä, mitä toimia asiain 
silloinen tila opettajiston puolelta vaati. Kokouk
sessa esitettiin ensiksi Opiston oppilaiden Opettaja- 
kollegiolle jättämä kirjelmä, jossa lausuttiin, että 
Opiston oppilaat, ollen täysin sympaattiset Venäjän 
vapauden taistelijain kanssa, keskeyttävät opetuk
sensa kannattaaksensa näitä sekä pannaksensa 
vastalauseen mielenvaltaa ja sortoa vastaan maas
samme. Vilkkaan keskustelun jälkeen yhdyttiin 
yksimielisesti lausuntoon, joka päätettiin julaista 
Opiston ilmoitustaululla. Lausunnossa selittivät 
Polyteknillisen Opiston opettajat tahtovansa kan
nattaa puhjennutta kansanliikettä, jonka tarkotuk- 
sena oli koko yhteiskunnalle ja sen yksityisille jäse
nille hankkia takasin niille kuuluvat luonnolliset 
oikeudet ja vapaudet. Ehdottoman välttämättö
mäksi lausuttiin, että Valtiopäivät viipymättä ko- 
koonkutsuttaisin ja että uusi kotimainen hallitus 
muodostettaisin. Samalla kun kokous antoi lämpi
män myötätuntoisuutensa kaikille pyrinnöille, joiden 
tarkotusperänä oli laillisuuden palauttaminen, jota 
pidettiin säännöllisen työn erottamattomana edel
lytyksenä korkeakoulujenkin työalalla, lausuttiin 
että Opiston opettajat täysin hyväksyivät oppilaiden 
ennenmainitun esityksen ja päätöksen.

Sen jälkeen seuranneen suurlakon aikana otti
vat Opiston oppilaat innolla ja vaivojaan säästämättä 
osaa siihen vapaaehtoiseen kansalaisvartijastoon,
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joka ylläpiti niin mallikelpoista järjestystä pääkau
pungissa noina vaiherikkaina päivinä. Polyteknikot 
muodostivat silloin oman suojeluskunnan, jossa oli 
8 à 9 komppaniiaa, 20 à 30 miestä kussakin komp- 
paniiassa, ja oli se, oman päällikkökunnan johta
mana, sijoitettuna osaksi Polyteknikkojen yhdistyk
sen huoneustossa osaksi Eerikin kadun varrella 
olevassa poliisivahtikonttoorissa, ollen sillä 2:nen ja 
5:des kaupunginosa valvottavanaan.

Kun Opettajakollegio Marraskuun 6:nnen päi
vän iltana kokoontui, olivat pääkaupungin kaikki 
puolueet julistaneet suurlakon päättyneeksi. Varem- 
min päivällä olivat Opiston oppilaat jättäneet Opet- 
tajakollegiolle kirjelmän, jossa he ilmoittivat, että 
koska Säätyjen suureen anomukseen oli tullut myön
tävä vastaus, joka samalla palautti lailliset olot 
maahan ja koska suurlakkoliike Venäjällekin oli 
päättynyt, aikoivat he ryhtyä jälleen opintoihinsa 
niin pian kuin manifesti oli julaistu. Kirjelmässä 
mainittu julkaiseminen oli todellisuudessa jo sa
mana päivänä vähä myöhemmällä tapahtunut. Kol
legio päätti tapahtumien johdosta julkaista Opiston 
ilmoitustaululla seuraavan lausunnon:

Taistelu laillisten olojen palauttamiseksi, jota 
Suomen kansa on käynyt Venäjän vapausliikkeen 
ohessa, on onnistunut. Tärkeimmät perustuslain 
mukaiset oikeutemme ovat meille jälleen annetut; 
viimeisten vuosien laittomat asetukset ovat joko 
lakkautetut eli kumotut ja ylimääräiset Valtiopäivät 
ovat kutsutut kokoon käsittelemään kysymyksiä, 
jotka vaativat Säätyjen myötävaikutusta. — Opiston 
opettajat, jotka lämpimällä myötätuntoisuudella 
kannattavat opiskelevan nuorison innokasta liitty-
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mistä yleiseen kansallisliikkeesen, lausuvat täten 
Polyteknillisen Opiston oppilaille tunnustuksensa ja 
kiitoksensa siitä suuresta uhraavaisuudesta, jota he 
näinä levottomina aikoina ovat osoittaneet järjes
tyksen suojaamiseksi pääkaupungissamme. — Koska 
levolliset ajat ovat palautuneet ryhdymme kaikki 
jälleen säännöllisiin töihimme.

Kysymyksistä, jotka nyt kuluneena lukuvuonna 
ovat olleet Opettajakollegion käsiteltävinä, on se 
joka koskee Opiston reorganisations tärkein. Opis
ton kehittyessä vaatimattomasta teknillisestä oppi
laitoksesta korkeakouluksi ovat opinto- ja tutkinto
järjestelmät kumminkin jääneet pääasiassa entisel
leen. Näiden muuttaminen vapaampaan suuntaan 
onkin ajoittain ollut esillä. Viimeiseksi noin 1 Va 
vuotta sitten, jolloin Opettajakollegiossa ehdoitettiin, 
että entisten sääntöjen asemesta laadittaisiin uudet, 
joiden perustaksi asetettaisiin muun muassa laa
jempi opintovapaus ja tutkintojen järjestäminen 
niin, että vuotuiset siirrot kurssilta toiselle lakkau
tettaisiin ja Opiston täydellinen tutkinto suoritettai
siin kahdessa osassa, ensimmäiseen kuuluisivat 
etupäässä matemaattiset ja luonnontieteelliset ai
neet, joihin ammattiaineiden opetus perustuu, ja 
toiseen varsinaiset ammattiaineet. Asiaa valmista
maan ja ehdoitusta laatimaan Opettajakollegio sil
loin asettikin erityisen kolmimiehisen komitean. 
Tämän ohessa on viime vuoden kevät- ja syysluku
kausien sekä nyt päättyvän kevätlukukauden ku-
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Inessa opettajien kesken pidetty kokouksia ehdoi- 
tuksen perusaatteellisten kohtien keskustelua var
ten. Sittemmin on komitean laatima täydellinen 
sääntöehdoitus Opettajakollegiossa läpikäyty ensim
mäisessä luennossa ja sen lopullinen käsittely toi
sessa luennossa on myös osaksi ehditty. Aikomus 
oli saada koko ehdoitus valmiiksi vielä tänä ke
väänä, vaan kuin viimeinen käsittely on vaatinut 
enemmän aikaa kuin edeltäkäsin oli arvattu on 
kysymys lykkäytynyt ensi syksyyn.

Opettajat.

Armollinen asetus Helmikuun 19 päivältä 1903 
jakaa Opiston opettajat vakinaisiin opettajiin, apu- 
opettajiin ja ylimääräisiin opettajiin. 15:sta vaki
naisesta opettajavirasta on nykyään 2 täyttämättä, 
nimittäin vesirakennuksen ja kemiallisen teknolo
gian opettajavirat. Edellisen on hoitanut tohtori 
A. E. Blomqvist, ja jälkimmäisen tohtori G. Matts
son ja maisteri T. Hirn yhteisesti. Kaikkien 7 apu- 
laisopettajavirkojen nykään ollen täytettyinä, löytyy 
29:stä ylimääräisestä opettajavirasta 3 avonaista, 
nimittäin lämmityksen ja ilmanvaihdon, yksi nel
jästä käsivarais- ja viivainpiirustuksen, sekä toinen 
kahdesta deskriptiivisen geometrian ylimääräisestä 
opettajavirasta. Viimeksi mainittua virkaa varten 
Opiston vuosirahasäännössä löytyvää palkkiota on 
Teollisuushallituksen suostumuksella käytetty sa
nottua tointa hoitavan kahden assistentin palkkaa-
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miseksi. Avonaista käsivarais- ja viivainpiirustuk- 
sen opettajavirkaa hoiti Maaliskuun 15 p:ään saakka 
arkitehti K. S. Kallio, sekä sen jälkeen lukukauden 
loppuun saakka arkkitehti F. von Essen. Lämmi
tyksessä ja ilmanvaihdossa sitä vastoin ei ole luku
vuoden aikana mitään opetusta annettu.

Pitemmällä tahi lyhemmällä ajalla lukuvuotta 
ovat muutamat Opiston opettajat nauttineet virka
vapautta tahi vähennystä opetusvelvollisuudessaan 
sillä tavoin kuin seura vista määräyksistä käy ilmi:

Opiston sääntöjen 10 mom:n 3 §:n perusteella 
on Teollisuushallitus lokak. 4 p. 1905 vapauttanut 
Opiston tirehtoria velvollisuudesta hoitaa matematii
kan opetusta toisella ja kolmannella vuosikurssilla, 
jonka ohessa Teollisuushallitus on määrännyt pro
fessori Hj. Tallqvist’in syyskuun 1 p:stä saakka 
1906 hoitamaan tätä opetusta vuosirahasäännössä 
tätä tarkoitusta varten löytyvää palkkiota vastaan.

Teollisuushallitus on M arras k. 14 p. 1905 myön
tänyt suomen ja ruotsin kielen ylimääräiselle opet
tajalle, professori J. J. Mikkolalle anottua vapau
tusta mainitusta toimesta luettuna m arras k. 1 p:stä 
1905 syyslukukauden loppuun asti, sekä määrännyt 
lehtorin, fll. lis. R. Saxen’in sanottua opetusta tällä 
ajalla hoitamaan.

Kejs. Senaatti on m arras k. 23 p. 1905 myön
tänyt teoreettisen koneopin v. t. opettajalle, insinööri 
K. A. Ahlforsille laajemman käytännöllisen tiedon 
hankkimista varten anottua vapautta mainitusta 
virantoimituktesta syyslukukauden ajaksi 1905 sekä 
määrännyt insinööri E. Saxbäck’in mainittuna ai
kana hoitamaan Ahlforsin opetusvelvollisuutta.

Teollisuushallitus on tammik. 16 p. 1906 myön
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tänyt analyyttisen kemian ylim. opettajalle, insi
nööri T. Hirriille, anottua virkavapautta kevätluku
kaudeksi 1906 sekä analyyttisen kemian opettaja- 
toimesta että kemiallisen teknologian opettajatoimen 
virantoimituksen siitä osasta, mikä koskee käytän
nöllisten töitten johtamista Opiston kemiallisessa 
laboratoriassa, sekä määrännyt insinööri G. Matts
sonin ja filos. kand. G. K. Bergmanin mainittuja 
opettajatoimia tällä ajalla heidän välillään tehdyn 
työn jaon mukaan hoitamaan.

Teollisuushallitus on helmik. 20 p. 1906 myön
tänyt sähkökemian ylimääräiselle opettajalle, toh
tori li. Malmström’Ule anottua virkavapautta maini
tusta toimesta luettuna helmik. 1 p:stä kesäk. 1 
p:vään saakka 1906 sekä määrännyt insinööri G. 
Mattssonin sillä aikaa hoitamaan virkaa vastaavaa 
opetusvelvollisuutta.

Teollisuushallitus on maalisk. 6 p. 1906 myön
tänyt kansantalouden ja teollisuuslainsäädännön 
ylimääräiselle opettajalle, lakit. kand. С. P. F. Neu- 
vius’elle ja käsivarais- ja viivainpiirustuksen v. t. 
ylimääräiselle opettajalle, arkkitehti K. S. Kalliolle 
anottua virkavapautta, lakit. kand. Neovius’elle 
helmi- ja maaliskuun ajaksi ja arkkitehti Kalliolle 
maalisk. 15 p:stä kavätlukukauden loppuun saakka, 
sekä määrännyt arkkitehti V. von Essenin tällä 
ajalla hoitamaan Kallion opetusvelvollisuutta.

Kejs. Senaatti on maalisk. 8 p. 1905 myöntä
nyt sähkötekniikan opettajalle, insinööri J. Sohl- 
manille anottua virkavapautta käsissä olevan luku
vuoden loppuun asti kolmannen vuosikurssin oppi
laitten sähköteknillisten harjoitustöitten johtami-
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sesta sekä määrännyt insinööri E. J. Rosenim'en 
mainittuja töitä sillä aikaa johtamaan.

Teollisuushallitus on toukok. 8 p. 1906 myön
tänyt kansantalouden ylimääräiselle opettajalle, la
kit. kand. P. Neovius’elle jatkuvaa virkavapautta 
luettuna huhtik. 1 p:stä lukukauden loppuun asti.

Nimityksiä ja määräyksiä.

Keis. Senaatti on jouluk. 7 p. 1905 nimittänyt 
Insinööri K. A. Ahlforsini Opiston teoreettisen kone
opin opettajaksi.

Teollisuushallitukselta ovat lukuvuonna 1905 
— 1906 saaneet määräyksiä:

Filos, tohtori В Malmström, syysk. 14 p. 1905, 
olla fysiikan ylimääräinen opettaja luettuna syysk. 
1 p:stä 1905 sekä lokak. 17 p. 1905 myöskin olla 
sähkökemia ylimääräinen opettaja.

Insinööri H. Schwartzberg m arrask. 9 p. 1905 
olemaan laivain- ja laivakoneiden konstruktioonin 
apulaisopettaja.

Insinööri M. Sergelivs m arrask. 9 p. 1905 olla 
deskriptiivisen geometrian ylimääräinen opettaja; 
Teollisuushallitus on samalla myöntänyt, että 
Opiston vuosirahasäännössä löytyvä palkkio deskrip
tiivisen geometrian toista ylimääräistä opettajavir- 
kaa varten maksetaan kahdelle Opiston oppilaalle, 
joidon tulee assistenttinä olla avullisinä mainitun 
aineen konstruktiooniharjoituksissa.

Insinööri li. V. v. Nandelstadh marrask. 9 p. 
1905, käsissä olevan lukukauden aikana hoitaa läm
mityksen ja ilmanvaihdon ylimääräistä opettaja-
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virkaa. Insinööri Nandelstad h kuitenkaan ei ole 
ottanut vastaan tätä määräystä, vaan on valittanut 
Keisarilliseen Senaattiin siitä, että häntä ei lopulli
sesti määrätty virkaan.

Insinööri E. Saraoja, jouluk. 18 p. 1905, kol
men vuoden ajaksi luettuna kesäk. 1 pistä 1905 olla 
Ainekoetuslaitoksen metallien ja kivien osaston 
johtaja.

Insinööri K. Hj. Pettersson, helmik. 13 p. 1906, 
toukok. loppuun saakka 1907 hoitaa konerakennus- 
osaston erästä assistenttitointa, ollen hän velvolli
nen auttamaan teoreettisen koneopin opettajaa 3:nen 
ja 4:nen vuosikurssien oppilaitten konstruktiooni- 
harjoituksia ohjattaessa.

Valtioneuvos E. Qvist toukok. 15 p. 1906 edel
leen 3:na vuonna, luettuna käsissä olevan toukok. 
1 pistä, olemaan aineenkoetuslaitoksen sementin 
osaston johtajana.

Mitä tulee tieteelliseen, käötännölliseen tahi 
julkiseen toimintaan, jonka Opiston opettajakunta 
tänä vuonna samoin kuin ennenkin opetuksensa 
ohessa on harjoittanut, mainittakoon seuraavaa:

Insinööri J. Castren on ollut jäsenenä Teolli- 
suushallituksen asettamassa komiteassa, jonka teh
tävänä on suunnitella uutta suomalaista teknillistä 
käsikirjaa; painosta julaissut „Kolmannen teollisuus- 
koulunopettajain kokouksen Pöytäkirjat1' ja lllinen 
vihon Teknillistä Sanastoa, sekä kirjoituksia m. m. 
aikakauskirjoissa Tekniska Föreningens Förhand
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lingar ja Valvoja; toiminut siltakonstruktöörinä Val
tion Rautateiden rataosaston piirustuskonttorissa.

Professori C. E. Holmberg on painosta julaissut: 
„Schematiska bangårdsplaner“ 35 lehtiä eskissejä 
hänen pitämiä rautatienrakennuksen luentoja var
ten; sitä paitsi on edelleen toiminut „Teknikern“ 
aikakauslehden päätoimittajana.

T:ri Kompan Kunink. Ruotsin Tiedeakademia 
valitsi ehdottamaan Nobelin kemianpa!kinnon saa
jaa v:lle 1906. T:ri Komppa vielä on saanut paten
tin menettelylle puhdistaa kuivatislauksen kautta 
saatua tärpättiä ; painovalmiina hänellä on Epäor
gaanisen kemian oppikirja, jonka painaminen jo on 
alkanutkin.

T:ri Malmström on painosta julaissut: „Versuch 
einer Theorie der elektrolytischen Dissoziation unter 
Berücksichtigung der elektrischen Energie“, Annalen 
d. Physik, Band 18 1905 ja Zeitschrift für Elektro
chemie 1905. „Versuch einer Berücksichtigung der 
elektrischen und magnetischen Viscosität durch Er- 
meiterung der Maxwellschen Gleichungen.“ „Eine 
Eolgerung aus den Maxwellschen Gleichungen.“ 
„Über mechanische und elektrische Resonanzerschei
nungen“, 3 viimeksi mainittua sarjassa „Öfversikt 
af Finska Vetenskapssocietetens Förhandlingar“ 
1905—06.

Fil. lic. G. Mattsson on painosta toimittanut: 
„Pyrenets konstitution och genesis. Synteser och syn
tetiska försök.“ Yliopistollinen väitöskirja. „En ny 
syntes uf fluoren jemte ett egendomligt fall af af ste- 
risk kollision.“ Finska Vet. Soc. Förh. 1906. „Un
dersökning af högre bifraktioner erhållna vid fram
ställning af vanlig eter med råsprit.“ Finska Vet.
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Soc. Förh. 1906; määrätty jäseneksi siihen komi
teaan, jonka tulee laatia uusia ohjeita sementin 
koettamista varten Suomessa; ollut Kaskisten kau
pungin edustajana nykyisillä valtiopäivillä; hiljak
koin nimitetty kemian docentiksi höpistessä.

Professori G. Nyström on johtavana arkitehtina 
rakentanut Kejs. Aleks. Yliopiston fysioloogisen lai
toksen uutisrakennusta ja sen kirjaston lisäraken
nusta. Tehnyt piirustukset patoloogisen laitoksen 
uutisrakennukseen ; tehnyt piirustukset Kirjolan kar
tanon erinäisiin uutisrakennuksiin sekä muutamiin 
pienempiin yksityisiin asuntorakennuksiin. Turun 
kaupungin kutsumana asiantuntijana antanut lau
suntonsa kaupungin uudesta siltarakennuksesta ja 
ollut osallisena laatiessa ohjelmaa kaupungin ase
makaavan kilpailulle. Samoin kutsuttuna asian
tuntijana antanut lausuntonsa Helsingin Kallion 
uudesta kirkosta. Ollut osallisena tehtäessä uutta 
kaupungin asemakaavaa Porvoon kaupungille ja 
uutta rakennusjärjestelmää Helsingin kaupungille. 
Ollut Helsingin kaupungin valtuusmiehenä, jäsenenä 
arkeoloogisessa toimistossa ja taideteollisuusyhdis- 
töksen johtokunnassa, sekä Arkitehtiklubin taide- 
valiokunnan puheenjohtajana.

Arkitehti V. Nyström on tehnyt Helsingissä 
sijaitsevien rakennusosakeyhtiöitten „Städet“ ja 
„Mielikki“ asuinrakennusten piirustukset sekä ke
sällä 1905 tehnyt opintomatkan Itaaliaan ja Kreik
kaan.

Varamaamittari F. A. Piponius on kesällä 1905 
jatkanut Viipurin kaupungin laitaosien geodeettista 
mittausta ja toimittanut muitakin maanmittausteh- 
täviä Viipurin läänissä. Julaissut Maanmittariyh-
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distyksen aikakauskirjassa kirjoitukset „Selkälinjo
jen mittauksesta“ ja „Maanjaosta johtuvan tilanarvon 
korotuksen laskemisesta ja erilleenm uutlokustaiinusten 
osittelusta“ sekä sen lisäksi esityksen „Maanjaosta 
ja sen vaikutuksesta maatilan arvoon“.

Insinööri M. Sergelius on „Finska Vet. Soc. Öf- 
versikt“ sarjassa julaissut kirjoituksen: „Om korund 
och krysoheryll i Helsingfors graniten“.

Professori K. F. Slotte on „Öfv. af Finska Vet. 
Soc. torli.“ sarjassa julaissut kaksi kirjoitusta: „Beo
bachtungen von B. Hahl über die innere Reibung des 
Quecksilbers“ ja „Uber den molekularen Druck der 
einfachen festen Körper und damit zusammenhän
gende Fragen“.

Insinööri //. Schwartzberg on ollut konstruk- 
töörinä Hietalahden laivatokalla ja mekaanisella 
konepajalla.

^ Professori Hj. Tallqvist on syyslukukaudella 
190.) hoitanut Yliopiston fysiikan professorin viran, 
sekä painosta julaissut seuraavat teokset: „Grun
deina af teorin för sferiska funktioner jämte använd
ningar inom f g siken“, yliopistoopetuksen oppikirja,
^ Höpisten kustantama; Tafeln der abgeleiteten und 
zugeordneten Kugelfünktionen erster Art“. Acta Soc. 
Sc. Penn. Tom XXXIII; „Centralprojektion af en 
punkts rörelse“. Tekn. Fören. För h. 1906.

Opisto on saanut kutsumuksen ottamaan osaa 
niihin neuvotteluihin ja juhlallisuuksiin joilla „Ve
rein deutscher Ingenieure“ kesäkuun 11 ja seuraa-
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vina päivinä on viettänyt 50-vuotisen olemassa
olonsa muistoa. Professori M. Strukel on edustanut 
Opistoa tässä tilaisuudessa.

Opisto on saanut kutsuu siihenkin kongressiin, 
järjestyksessä neljänteen, jonka kansainvälinen 
liitto aineenkoetusta varten syysk. 3—8 p:vään t. 
v. pitää Briisselissä. Opistoa tulevat kongressissa 
edustamaan valtioneuvos E. Qvisi ja insinööri E. 
Saraoja, ollen nämät aineenkoetuslaitoksemme kah
den osaston johtajia, sekä ñl. lic. O. Mattsson ollen 
jäsenenä siinä toimikunnassa, jonka opettajakunta 
on asettanut laatimaan ohjeita Suomen sementti- 
koetukselle.

Opiston vuosirahasäännössä löytyvän määrä
rahan herrojen opettajien opintomatkoja varten on 
Teollisuushallitus Opettajakunnan tekemän ehdo
tuksen mukaan jakanut siten että:

Insinööri Ahlfors on saanut.................... 1,200 mk.
Tohtori Komppa „ „   1,200 „
Professori Slotte „ „   800 „
Pii. lie. Mattsson „ „   800

Yhteensä 4,000 mk.
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Oppilaat.

Opiston oppilaiksi päästäkseen ilmoittautui 
viime syksynä 107 hakijaa. Näistä oli 2 suoritta
nut filosofiankandidaatti tutkinnon, 73 ylioppilastut
kinnon, 9 täydellisen lyseokurssin mutta ei ylioppi
lastutkintoa, 1 täydellisen kurssin kadettikoulussa, 
22 oli joko suorittanut viimeistä edellisen luokan 
lyseokurssin sekä sitä paitsi täydellisen lyseokurs
sin matematiikassa ja fysiikassa, taikka esittänyt 
todistuksia vastaavista tiedoista. Näistä pyrkijöistä 
hyljättiin 7 sisäänpääsötutkinnossa, 98 sisään kirjoi
tettiin vakinaiseksi ja 2 ylimääräiseksi oppilaaksi. 
Ylimääräisiksi oppilaiksi hyväksyttiin sitäpaitsi 2 
hakijaa, jotka halusivat Opistossa harjoittaa opin
toja, mitkä eivät edellytä kaikkia niitä tietoja, joita 
vakinaisilta oppilailta vaaditaan.

Koko oppilasmäärä syyslukukaudella oli 347, 
niistä 7 naista, sekä kevätlukukaudella 328, joista 
6 naista. Ylimääräisten oppilaitten lukumäärä oli 
syyslukukaudella 21 ja kevätlukukaudella 20. Kaikki 
naisoppilaat olivat vakinaisia.

Seuraavat vakinaiset oppilaat ovat, suoritet
tuaan täydellisen oppikurssin, saaneet päästötodis
tuksen Opistosta:

Insinööriosastolta :

Lauri Eerikki Alopaeus, 
Gustaf Einar Granroth,
Gustaf Einar Hall,
Karl Gunnar Eugen Kraft,
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Erkki Pekka Makkonen,
Gustaf. Lennart Soidinsuo, 
Werner August Fredrik Spare, 
Richard Viktor Sundstén, 
Wäinö Antero Tirri,
Weikko Jaakko Tirri,
Lars August Wallén.

Koner ale ennusosas tolta :

Georg Alfred Knut von Alfthan,
Sven Olof Ahlstedt,
Anders Reinhold Konstantin Alander, 
Lennart Mikael Blomstedt,
Ernst Arthur Walfrid Brehmer,
Axel Johan Dahlström,
Ernst Fredrik Gylphe,
Artur Aleksander Gulin,
Karl Robert Gustafsson,
Bruno Wilhelm Hisinger,
Kaarlo Juhana Hollström,
Erik Johannes Heinonen,
Paul Fredrik Waldemar Hagerlund, 
Bengt Wilhelm Ignatius,
Harald Kristian Jensen,
Hjalmar Jansson,
Juho Fredrik Kautola,
Axel Woldemar Laine,
Anton Richard Leonard Lindberg, 
Johan Ilmari Nyberg,
Ragnhild Nyberg,
Eero Rafael Nyholm,
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Thor Palmgren,
Paavo August Pero,
Toivo Johannes Pöyry,
Julius Bernhard Salvili,
Eskil Arvid Sandberg,
Erik Wilhelm Tigerstedt, 
Nikolai Usehanoff,
Yrjö Vaivio,
Ernst Johan Leopold Wirtsén.

Arkkitehtuuriosastolta:

Harald Andersin,
Bernhard Olof Georg Fraser, 
Albert Richard Lindström, 
Berndt Theodor Nyman.
Carl Gustaf August Nyström, 
Jalo Oiva Antti Wiljanen,
Arla Witting.

Kemiallisen Teknologian osastolta:

Bertel Gustaf Carpelan,
Karl Gustaf Harald Charpentier,
Carl Gustaf Viktor Herlitz,
Jarl Lagerblad,
John Oskar Paimen,
Onni Antero Pyykkö,
Johannes Val mari.



Maan mittausosastolta :

Bernhard Aarnio,
Kaarlo Kristian Blomqvist, 
Einar Eklund,
Aaro Hakkarainen,
Kaarlo Ernst Högberg, 
Gustaf Hjalmar Jakobsson, 
Hannes Kukkonen, 
Johannes Laitinen,
Jalo Toivo Lagerstedt,
Erik Johannes Lönnroth, 
Konsta Lehtinen,
Arvo Johannes Manner, 
Kauko Heikki Mannermaa, 
Kalle Nurmela,
Hjalmar Johan Pesonen, 
Emil Arthur Pfaffli,
Karl Enok Piponius,
Johan Reinhold Toikka, 
Knut Iikka Wuori.

Opiston päästödiploomin ovat saaneet:

Paul Fredrik Waldemar Hagerlund, 
Anton Richard Leonard Lindberg,
Eero Rafael Nyholm,
John Oskar Paimen,
Thor Palmgren,
Paavo August Pero,
Lars August Wallen,
Johannes Val mari.
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Oppilaat:

Gustaf Einar Granroth,
Karl Gunnar Eugen Kraft

ovat oikeutetut, parannettu aan arvolauseensa muu
tamissa aineissa, vastaisuudessa saada opiston 
päästödiploomi.

Seuraaville oppilaille, jotka eivät vielä ole en
nättäneet täydellisesti suorittaa oppimääräänsä, on 
opettajakollegio myöntänyt oikeuden ensi syysluku
kauden alussa hyväksytyn tutkinnon jälkeen saada 
Opiston päästötodistus:

Anders Harald Andersen,
Kaarlo Viljo Attila,
Henrik Johannes Cleve,
Harald Tynnö Dahlberg,
Viljo Ahingas Durchman,
Gunnar Reinhold Wilhelm Fabritius,
Otto Johannes Lennart von Fiandt,
Gustaf Björn Florström,
Lauri Franssila,
Arne Gripenberg,
Adolf Arthur Grönmark,
Kaarlo Jalmari Harteva,
Erik Julius Heikel,
Alfons Hellström,
Evert Emil Holm,
Heikki Huttunen,
Aatu Hänninen,
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Antti Riikka,
Carl August Pettersson,
Hans Ferdinand Sahlberg.
Sigurd Johannes Savonius,
Eino Schrodcrus,
Kaarlo Leonard Similä,
Eino Eemil Söderman,
Antero Willehad Tolvi,
Väinö Valkola,
Karl Johannes Willandt,
Johan Wäinö Wladimir Willman, 
William Aleksanteri Zimmermann.

Stipendioita ja avustuksia.

Opistolle annettujen lahjoituksien, joita on hoi
tanut valiokunta mihin ovat kuuluneet Opiston ti- 
r eh tori ja varatirehtori itseoikeutettuina sekä pro
fessorit M. Strukel ja Hj. Tallqvist opettajakolle- 
gion valitsemina jäseninä, yhteenlaskettu määrä 
nousi tammik. 1 p. 1906 157,866 mk:aan 43 p:iin. 
Näistä rahastoista on lukuvuoden aikana stipendinä 
ja avustuksina jaettu yhteensä 3,650 mk. seuraa- 
vaan tapaan :

G. G. Sanmarkin stipendirahastosta:

Oppilas A. Hänniselle .... 600 mk. 
„ J. A. Dahlström’ille . 600 „
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J. Ph. Paimenin stipendirahastosta:

Oppilas A. R. Lindström’ille . 300 mk.
„ E. A. Berghis’elle . . 300 „
„ V. Nykäselle .... 150 „
„ S. V. Hintikalle . . . 150 „

C. Cygneus’en stipendirahastosta:

Oppilas Th. Palmgren’ille . . 100 mk.
„ R. Dillström’ille ... 100 „

O. L. Lundgrenin avustusrahastosta:

Oppilas V. Nykäselle .... 150 mk.
„ Th. Palmgren’ille . . 100 „
„ Tyyne Kollin’ille . . 50 „
„ 0. A. Pyykölle ... 50 „

Teknillisten tieteiden stipendirahastosta:

Insinööri A. M. Heikel’ille . . 1,000 mk.

Opiston koulukassasta on tämän lisäksi Teolli- 
suushallituksen suostumuksella vielä annettu seu- 
raavat avustukset:

Oppilas S. V. Hintikalle . . . 100 mk.
„ Hj. Grönroosille. . . 30 „
„ T. Eränius’elle ... 30 „
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Opintomatkoja.

Tänäkin lukuvuonna on Opiston oppilaille val
mistettu tilaisuus käydä asianomaisten opettajien 
johdolla tavanmukaisilla opintomatkoilla tehtaisiin 
ja teollisuuslaitoksiin. Insinöörit U. Albrecht’ille ja K. 
A. Ahlforseille ynnä 31 oppilaita konerakennusosaston 
4:ltä vuosikurssilta tekivät maaliskuussa 5 päivää 
kestävän opintomatkan Litoisiin, Turkuun, Waa
saan ja Tervakoskelle. Samassa kuussa vielä 25 
oppilasta insinööriosaston 3:lta ja 4:ltä vuosikurs
silta tekivät Professori C. E. Holmbergin ja tohtori 
A. E. Blomqvistin johdolla 3 päivää kestävän opinto
matkan Pietariin. Vielä ovat T:rit G. Komppa ja 
G. Mattsson ynnä 17 oppilasta kemiallisen teknolo- 
giian osaston 3:lta ja 4:ltä vuosikurssilta huhti
kuussa tehneet matkan Nättijärvelle ja Forssaan. 
Vihdoin ovat maisteri A. Petrelius ja varamaanm. 
E. A. Piponius ynnä 20 oppilasta maanmittausosas
ton 2:1 ta vuosikurssilta toukokuussa tehneet opinto
matkan Lapuan ja Ilmajoen suoviljellyksille.

Kirjasto.

Opiston kirjasto, jota ei suinkaan voida pitää 
olevan ajanmukaisessa kunnossa, on Keis. Senaatin 
päätöksen mukaan jouluk. 21 piitä 1905 saanut 
osakseen hyvin tarvitun 11,500 markan suuruisen 
ylimääräisen määrärahan kirjojen ja aikakauskirjo-
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jen täydentämistä sekä uuden luettelon tekemistä 
varten.

Varsin suuren ja arvokkaan lisäyksen on kir
jasto sitä paitsi saanut sen kautta, että entisen 
suomalaisen sotaväen upseerikirjasto on annettu 
opistolle ehdolla, että se jakamattomana on säily
tettävä sekä että tämä kirjasto, jos suomalainen 
sotaväki osittain tahi kokonaisuudessaan uudestaan 
järjestetään, on jälleen luovutettava tälle sotaväelle.

Insinööri Hjelm männin pyydettyä eroa kirjas- 
tonhoitajatoimesta, jota hän on pitänyt 9:sta p. 
lokak. 1900, on opettajakollegio huhtik. 30 p. tänä 
vuonna Opiston kirjaston hoitajaksi valinnut pro
fessori M. Strukel’in, joka astui toimeensa kesäk. 
1 p. 1906.

Talous.

Lokak. 19 p. 1905 Keis. Senaatti vuotta 1905 
varten myönsi opistolle valaistuksen ja lämmön 
määrärahaan 8,000 markan ja sekalaisten määrä
rahaan 1,200 markan lisäyksen.

Samana päivänä Keis. Senaatti sitä paitsi mää
räsi, että viimeksi mainittu määräraha vuodesta 
1906 alkaen Opiston vuosirahasäännössä korotetaan 
2,500 m:sta 3,700 m:aan saakka vuotta kohti.

Helmik. 15 p 1906 Keisarillinen Senaatti saa
tuaan yleisten rakennusten Ylihallitukselta vaadit
tua lausuntoa, määräsi myöskin valaistuksen ja 
lämmön määrärahan vuodesta 1906 alkaen Polytek
nisen Opiston tarpeitten tilausehdotuksissa koro-
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tettavaksi 12,000 markasta 20,000 markkaan vuotta 
kohti.

Lokak. 27 p. 1905 Keis. Senaatti määräsi, että 
teoreettisen koneopin opettajan apulaiseksi koneen
rakennuksen ammattikoulun kolmannen ja neljän
nen vuosikurssien oppilasten konstruktiooniharjoi- 
tuksien opastuksessa vuodesta 1906 alkaen vastai
seksi, ja niin kauan kuin molempien vuosikurssien 
oppilasluku on 20 korkeampi, on otettava assistentti 
1,800 markan vuotuista palkkiota vastaan.

Joulukuun 21 p. 1905 Keis. Senaatti myönsi 
määrärahan aina 11,500 markkaan asti Polytekni
sen Opiston kirjaston täydentämiseksi ja uuden 
luettelon toimittamiseksi kirjastoon.

Maalisk. 3 p. 1906 Keis. Senaatti myönsi 1,200 
markan vuotuisen määrärahan annettavaksi palk
kiona Opistoon saatavalle ylimääräiselle voimistelun 
opettajalle luettuna huhtikuun 1 p:stä 1906 luku
vuoden 1906—07 loppuun saakka, sekä kerta kaik
kiaan 1,000 markan määrärahan tarvittavien voi- 
mistelutelineiden hankkimisesta johtuvien menojen 
korvaamiseksi.

Huhtikuun 5 p. 1906 Keis. Senaatti myönsi 
1,500 markan suuruisen vuotuisen määrärahan tek
nillisen mekaniikan assistentin palkkaamiseksi luet
tuna lukuvuoden 1906—07 alusta.

Toukok. 31 p. 1906. Keis. Senaatti myönsi 
ainekoetuslaitoksen molemmille johtajille valtioneu
vos E. Qvisfille ja insinööri E. Saraojalle 500 mar
kan suuruisen apurahan, hankkiakseen heille tilai
suuden ottamaan osaa kansainvälisen yhdistyksen 
ainekoetusta varten kongressiin Bruxelles’issä ensi 
tulevan syyskuun alussa.
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Heinäk. 4 p. 1906. Keis. senaatti määräsi, että 
arkkitehtuurin, geodesian ja elektroteknikan opetta
jien apulaisiksi lukuvuosina 1906—1907 ja 1907— 
1908 on otettava kullekin yksi assistentti 1,200 mar- 
han vuotuista palkkiota vastaan.

Polyteknisen Opiston kaikki menot (tasaisissa 
markoissa) kuluneen kalenterivuoden aikana näh
dään seuraavasta luettelosta.

Tammik. 25 p. 1905 myönnetystä 118,200 
markan suuruisesta määrärahasta Opis
ton päärakennuksen sisustukseen ja 
muihin tarkoituksiin on vuonna 1905
käytetty............................ 68,201 —

Palkkaukset....................... 203,321 —
Opettajien opintomatkat . . 4,000 —
Kirjasto................................ 8,749 —
Laboratooriot....................... 9,530 —
Geodeettiset konekalut . . 1,247 —
Mallit ja kuvat.................. 3,705 —
Valaistus ja lämpö . . . 19,995 —
Vesi ja ilmanvaihto . . . 893 —
Sekalaisia menoja .... 3,950 —
Arvaamattomia tarpeita . . 6,071 —
Koulukassan menot. . . . 6,484 —

Yhteensä 336,146 —

Helsinki heinäkuussa 1906.

Hj. Mellin.

Helsingissä, ,T. Simclmksen periä, kirjapaino osakeyhtiö, 1906.
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